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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

22/7/2011 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώµατος στις 28/7/2011 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 19:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 N. 3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. 
Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα : 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση ή µη προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής 
2. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής προστίµου Γ.Ο.Κ. (υπόθ. Φούτρη Καλλιόπη -Μόσχας 

∆ηµήτρης) 
3. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "∆ιάνοιξη οδών - Κατασκευή 

κρασπεδορείθρων - πεζοδροµίων" 
4. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "Υλοποίηση πράξης εφαρµογής στις 

περιοχές Στουντίου - Νέου Αµαρουσίου" 
5. Έγκριση ή µη προσωρινής τοποθέτησης περιπτέρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF 

στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Μαρούσι 
6. Εγκριση ή µη κοπής δένδρων 
7. ∆ιαγραφή δόσεων από την χρέωση για την δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης στην 

"ΤΟΤΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ" και επαναβεβαίωση στο όνοµα "ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ" 

8. Έγκριση χορήγησης αδειών για το πανηγύρι της Κοιµήσεως Θεοτόκου στις 14 & 15/8/2011 
9. ∆ιαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 
10. Παραχώρηση Εδρας στην Πανελλήνια Ενωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

"Κλεισθένης" 
11. Παραχώρηση απορριµατοφόρου οχήµατος στο ∆ήµο Αρτέµιδας 
12. Αποδοχή και αιτία δωρεάς, της άµεσης µεταβίβασης στο ∆ήµο µας και κατά   δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, οριζόντιας ιδιοκτησίας ολοκλήρου υπογείου ορόφου εµβαδού 1.390 τ.µ. και 
δυναµικότητας 35 περίπου θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων, υπολογιζοµένης αξίας ευρώ 
1.500.000 εκ. περίπου, επί κτηρίου που θ'ανεγερθεί στο Μαρούσι και επί των οδών 
Χατζηαντωνίου 9-11 κ΄ ∆. Ράλλη 

13. ∆ιαγραφή οφειλών ∆ήµου Αµαρουσίου προς την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου 
Αµαρουσίου ετών 2003-2004-2005 λόγω παραγραφής τους 

14. Αποδοχή ή µη πρότασης προγράµµατος οικονοµικής αποκατάστασης ∆ήµου Αµαρουσίου 
15. Επικαιροποίηση αποφάσεων ∆.Σ. για την επανέγκριση µε έκδοση Π.∆. της Πολεοδοµικής 

Μελέτης της περιοχής «Ελληνική Παιδεία-Βορρέ» 
16. Επικαιροποίηση αποφάσεων ∆.Σ. για την επανέγκριση µε έκδοση Π.∆. της Πολεοδοµικής 

Μελέτης της περιοχής «∆ηλαβέρη» 



 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΑΡ∆ΕΛΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Ιδιαίτερο Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
* ∆/νση  Νοµικών Υποθέσεων 
* Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών 
* κ. Γεωργίου (υπεύθ.κτιρίου) 

ΚΟΙΝ :  
* Κο Πίπα 


